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департамент з надання адмiнiстративних послуг Микола.і.всько.і. мiсько.і. ради

з надання адмiнiстративно.і. послуги:
«припинЕння прАвА влАсност1 у звя'зку 13 знищЕнням оБ'€ктА

нЕрухомого мАйнА»

Етапи опрацювання звернення Вiдповiдальна Структурний Строки виконання етапiв
про надання адмiнiстративно.і. посадова особа пiдроздiл, (дiю, рiшення)

послуги вiдповiдальний заетап(дiю,рiшення)

1 2 3 4

1.   Прийняття   /   отримання Адмiнiстратор Вiщiл центр надання У момент звернення
документiв      для      державно.і. адмiнiскративних заявника
ре€страцi.і. прав,  формування та послуг управлiння
реестрацiя  заяви   в   базi   даних надання
заяв. адмiнiстративнихпослуг

2. Виготовлення елеккронних Адмiнiстратор Вiддiл центр надання У момент звернення
копiй документiв,  поданих для адмiнiстративних заявника
державно.і.      ресстрацi.і.       прав, послуг управлiння
шляхом    сканування    (у    разi надання
подання документiв у паперовiй адмiнiстративних
формi)   та   .і.х   розмiщення    удержавномуресстрiправ.Заява,заресстрованаубазiданихзаяв,таелектроннiкопi.і.оригiналiвдокументiвчивiдповiднооформленихкопiйдокументiвнеобхiднихдлядержавно.і.реестрацi.і.,виготовленiшляхомскануваннятадолученiдотако.і.заяви,задопомогоюпрограмнихзасобiвведеннядержавногоресструправпередаютьсянарозглядсуб'сктудержавно.і.ресстрацi.і.прав(дёржавномуре€стратору). послуг



3.     Встановлення     черговостi державний Вiшiл державно.і. ПРОВОдИТЬСЯ У СТРОК, ЩО

розгляду заяв, заре€строваних у ре€стратор ресстрацi.і. речових не перевищу€ п'яти
базi даних заяв. прав на нерухоме робочих днiв з дня

майно управлiння реестрацi.і.вiдповiдно.і.
державно.і.ре€страцi.і. заяви в державномуре€стрiправабоустрокдваробочiднi,устрокодинробочийдень,устрок2години,взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

4.  Перевiрка документiв  та/або державний Вiддiл державно.і. проводиться у строк, що
вiдомостей державного реестру ресстратор ре€страцi.і. речових не перевищу€ п'яти
прав,       вiдомостей       ресстрiв прав на нерухоме робочих днiв з дня
(кадастрiв),       автоматизованих майно управлiння ре€страцi.і.вiдповiдно.і.
iнформацiйних      систем      на державно.і.реестрацi.і. заяви в державному
наявнiсть пiдстав для зупинення ресстрi прав або у строк
розгляду      з ая ви ,      зупин ен ня два робочi днi, у строк
державно.і.      ре€страцi.і.      прав, один робочий день, у
вiдмови у проведеннi державно.і. строк 2 години, в
реестрацi.і.   прав   та   прийняття залежностi вiд розмiру
вiдповiдних рiшень. сплаченогоадмiнiстративного збору

5.    Прийнятгя    рiшення    про державний Вiддiл державно.і. проводиться у строк, що
державну   ресстрацiю   прав   (у реестратор ре€страцi.і. речових не перевищу€ п'яти
разi    вiдсутностi    пiдстав    для прав на нерухоме робочих днiв з дня
зупи н ення      р оз гляду      з аяви , майно управління ресстрацi.і.вiдповiдно.і.
зупинення державно.і. ре€страцi.і. державн о.і. ре€страцi.і. заяви в державному
прав,   вiдмови   у   проведеннi ресстрi прав або у строк
державно.і. ре€страцi.і. прав). два робочi днi, у строкодинробочийдень,устрок2години,взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

6.        Вiдкриття       роздiлу       в державний Вiддiл державно.і. проводиться у строк, що
державному реестрi прав та/або реестратор ресстрацi.і. речових не перевищу€ п'яти
внесення до вiдкритого роздiлу прав на нерухоме робочих днiв з дня
або       спецiального       роздiлу майно управлiння ресстрацi.і. вiдповiдно.і.
державного       ре€стру       прав державно.і. ре€страцi.і. заяви в державному
вiдповiдних    вiдомостей    про ресстрi прав або у строк
речовi права на нерухоме майно два робочi днi, у строк
та .і.х обтяження, про об'€кти та один робочий день, у
суб'сктiв цих прав; строк 2 години, взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

7.      Формування      витягу      з державний Вiдцiл. державно.і. проводиться у строк, що
державного  ресстру  прав  про ресстратор ресстрацi.і. речових не перевищус п'яти



проведену державну ресстрацiю прав на нерухоме робочих днiв з дня
прав         для         подальшо го майно управлiння ре€страцi.і.вiдповiдно.і.
використання заявником. державно.і.ре€страцi.і. заяви в державномуре€стрiправабоустрокдваробочiднi,устрокодинробочийдень,устрок2години,взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

8.       Видача      /       отримання Адмiнiстратор Вiддiл центр надання У строк, з урахуванням
документiв      за      результатом адмiнiстративних якого сплачено
розгляду заяви.Забороняеться               видав ати послуг управлiння адмiнiстративний збiр за

надання державну ре€страцiю
адмiнiстративних прав

з аявнику         докум енти         з арезультатомрозглядузаявусферiдержавно.і.ресстрацi.і.правустроки,меншi,нiжтi,зурахуваннямякихнимсплаченоадмiнiстративнийзбiрзадержавнуре€скрацiюправвiдповiднодочастинпершо.і.тадруго.і.стапi34ЗаконуУкра.і.ни«Продержавнуресстрацiюречовихправнанерухомемайнота.і.хобтяжень»вiдо1липня2004року№1952-IV. послуг


